
สิ่งท่ีสง่มาด้วย 3 หน้า 48 จาก 82 
 

ข้อมูลของกรรมการซ่ึงครบก าหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อด ารงต าแหน่งเข้าใหม่  

ช่ือ-นามสกลุ   : พลต ารวจเอกสมชาย  วาณิชเสน ี
ประเภทกรรมการท่ีเสนอแตง่ตัง้          : ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการ

ตรวจสอบ  
ต าแหนง่ปัจจบุนั                                : ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการ

ตรวจสอบ 
อาย ุ    : 76 ปี 
สญัชาต ิ    : ไทย 
การศกึษา   :             ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
                  ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  :             หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 40/2547 
                                                                      หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 6/2548 
การถือหุ้นในบริษัท  : ไมม่ี 
วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้  : 1 สงิหาคม 2556 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ  : 2556 – ปัจจบุนั (5 ปี 5 เดือน,  4 วาระ) 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการอิสระ : 2556 – ปัจจบุนั (5 ปี 5 เดือน,  4 วาระ) 

เป็น/ไมเ่ป็น ญาติสนิทกบัผู้บริหารหรือ : ไมเ่ป็น 
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือ 
บริษัทยอ่ย 
ต าแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 2 แหง่ 
               กรรมการและรองประธานกรรมการ  บมจ. นวนคร 
  กรรมการและรองประธานกรรมการ  บมจ. เอ็นอีพี อสงัหาริมทรัพย์และอตุสาหกรรม 
ต าแหนง่ในกิจการอื่นที่ไมใ่ช่  : 3 แหง่ 
บริษัทจดทะเบียน  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   บมจ. ภเูก็ตแฟนตาซี  
   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  บมจ. หลกัทรัพย์ คนัทร่ี กรุ๊ป 
  กรรมการ         บจ. ผลติไฟฟา้ นวนคร 

การด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ/  : ไมม่ี 
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท าให้ 
เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
ตอ่บริษัท 
ประสบการณ์ : 2553- ปัจจบุนั กรรมการ       บจ. ผลติไฟฟา้ นวนคร 
  2549- ปัจจบุนั กรรมการอิสระและ  บมจ. ภเูก็ตแฟนตาซี 
     กรรมการตรวจสอบ  
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  2548-ปัจจบุนั กรรมการอิสระและ  บมจ. หลกัทรัพย์ คนัทร่ี กรุ๊ป 
     ประธานกรรมการตรวจสอบ   
การเข้าร่วมประชมุในรอบปีบญัชีที่ผา่นมา: การประชมุคณะกรรมการบริษัท   7/7     ครัง้ 
     การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  8/8 ครัง้ 
     การประชมุคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 1/1 ครัง้ 
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ข้อมูลของกรรมการซ่ึงครบก าหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อด ารงต าแหน่งเข้าใหม่  

ช่ือ-นามสกลุ : นางมลฤดี  สขุพนัธรัชต์  

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแตง่ตัง้ :             กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
ต าแหนง่ปัจจบุนั                               : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธาน 

กรรมการบริหารความเสีย่ง กรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน  

อาย ุ    : 55 ปี 
สญัชาต ิ    : ไทย 
การศกึษา :  ปริญญาโท สาขาบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
   ปริญญาตรี สาขาบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (เกียรตินยิม)  

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ :  หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 31/2546 

   หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP)  รุ่นท่ี 34/2548  
การถือหุ้นในบริษัท  : 950,000 หุ้น (0.03%) 
วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้  : 1 สงิหาคม 2556 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ  : 2556 – ปัจจบุนั (5 ปี 5 เดือน, 4 วาระ) 

เป็น/ไมเ่ป็น ญาติสนิทกบัผู้บริหารหรือ : ไมเ่ป็น 
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือ 
บริษัทยอ่ย 

ต าแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนอื่น  : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   บมจ. เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ 
     กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  บมจ.  เอเอ็นเอส โบรกเกอร์ 

รองกรรมการผู้จดัการด้านบญัชีและการเงิน  บริษัท นวนคร จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหนง่ในกิจการอื่นที่ไมใ่ช ่  : 3 แหง่  
บริษัทจดทะเบียน   รองกรรมการผู้จดัการด้านบญัชีและการเงิน บจ. ผลติไฟฟา้นวนคร 
   อาจารย์พิเศษ    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
   อาจารย์พิเศษ    มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

การด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ/  : ไมม่ี 
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท าให้ 
เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
ตอ่บริษัท 
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ประสบการณ์  : 2558-ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการด้านบญัชีและการเงิน  
     บจ. ผลติไฟฟา้นวนคร 
   2543-ปัจจบุนั อาจารย์พิเศษ  มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
  2535-ปัจจบุนั อาจารย์พิเศษ  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

การเข้าร่วมประชมุในรอบปี  : การประชมุคณะกรรมการบริษัท    6/7 
บญัชีที่ผา่นมา    การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ   7/8 
     การประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 2/2 
     การประชมุคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง  1/1 
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ข้อมูลของกรรมการซ่ึงครบก าหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อด ารงต าแหน่งเข้าใหม่  

ช่ือ-นามสกลุ : นายปรินทร์ โลจนะโกสนิทร์  
ประเภทกรรมการท่ีเสนอแตง่ตัง้ : กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
ต าแหนง่ปัจจบุนั   : กรรมการและประธานกรรมการบริหาร  
อาย ุ    : 36 ปี 
สญัชาต ิ    : ไทย 
การศกึษา :  ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลยัเดอโปล ประเทศสหรัฐอเมริกา   

 การอบรมหลกัสตูรกรรมการ :  หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 181/2556  
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ( IOD)  
การถือหุ้นในบริษัท  : 1,004,068,100 หุ้น (28.45%) 
วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้  : 1 สงิหาคม 2556 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ  : 2556 – ปัจจบุนั ( 5 ปี 5 เดือน, 4 วาระ) 

เป็น/ไมเ่ป็น ญาติสนิทกบัผู้บริหารหรือ : ไมเ่ป็น 
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือ 
บริษัทยอ่ย 

ต าแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไมม่ี  

ต าแหนง่ในกิจการอื่นที่ไมใ่ช ่  : 22 แหง่  
บริษัทจดทะเบียน    กรรมการในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมและ 
     กรรมการ    บจ. แพลน บี อินเวสเม้นท์ โฮลดิง้ 

กรรมการ    บจ. เอ๊าท์ดอร์ มเีดีย อินเวสเม้นท์ 
กรรมการ    บจ. เอ.บี.เอ็ม. โกลบอล อินเวสเม้นท์ 
กรรมการ    บจ. แพลน บี โฮลดิง้ 

การด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ/  : ไมม่ี 
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท าให้ 
เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
ตอ่บริษัท 

ประสบการณ์   : 2556 – ปัจจบุนั กรรมการ  บจ. เวอริซายน์ 
     2556 – ปัจจบุนั กรรมการ  บจ. แอด คซูีน  

2556 – ปัจจบุนั กรรมการ  บจ. มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ 
2556 – ปัจจบุนั กรรมการ  บจ. แพลน บี อินเวสเม้นท์ โฮลดิง้ 
2556 – ปัจจบุนั กรรมการ  บจ. เอ๊าท์ดอร์ มเีดีย อินเวสเม้นท์ 
2555 – ปัจจบุนั กรรมการ  บจ. เอ.บี.เอ็ม. โกลบอล อินเวสเม้นท์ 
2554 – ปัจจบุนั กรรมการ  บจ. แพลน บี โฮลดิง้ 
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2550 – 2556 กรรมการและกรรมการผู้จดัการ บจ. พรีเมี่ยม แมนเนจเม้นท์ 
2550 – 2553 กรรมการและกรรมการผู้จดัการ บจ. พรพิน ทรานสปอร์ต 

การเข้าร่วมประชมุในรอบปี  : 7/7 
บญัชีที่ผา่นมา 
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นิยามของกรรมการอิสระของบริษัท 

กรรมการซึ่งได้รับการเสนอช่ือให้ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระข้างต้น เป็นบคุคลที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนซึ่งจะสามารถ
ด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการอิสระของบริษัทได้ ตามข้อก าหนดของบริษัทในสว่นของนิยามกรรมการอิสระซึง่สอดคล้องกบัข้อก าหนดของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ลงวนัที่ 15 ธันวาคม 
2551 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีรายละเอียดดงันี ้
1. ถือหุ้ นไม่เ กินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้ นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  
 ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องด้วย 
2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคมุของ

บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ขอ
อนญุาต  เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปี  
ทัง้นี ้ไมร่วมถงึกรณีที่เคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของสว่นราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคมุของ
บริษัท 

3. ไม่เป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่
น้อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะได้รับ
การเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

4. ไมม่ีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของ
บริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้
มีอ านาจควบคมุของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปี 

 ทัง้นี ้“ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ” ให้มีความหมายเช่นเดียวกบัที่ก าหนดในประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 
28/2551 

5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ขอ
อนญุาต และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ ขออนุญาตสงักัดอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปี 

6. ไม่เ ป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทาง  
การเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย  เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปี 

7. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นหุ้นสว่นผู้ที่
เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นที่มีนยัใน
ห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ
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หนึง่ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น  ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มี
นยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 
 
หมายเหตุ: บริษัทได้ก าหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทเท่ากันกับข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่  ทจ. 
28/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) 

 
 
 
 


